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Περίληψη 

 

Η διαδικτυακή υπηρεσία «Εύγλωττον» δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του 

Λόγου στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης ενός συστήματος βελτίωσης της 

αναγνωστικής ικανότητας παιδιών με Δυσλεξία. Η χρήση της υπηρεσίας είναι διττή. Σε 

πρώτο επίπεδο, η λειτουργικότητά της συνίσταται στη συμπληρωματική αξιολόγηση 

συγκεκριμένων φωνολογικών δυσκολιών, χαρακτηριστικών στη Δυσλεξία. Σε δεύτερο 

επίπεδο, αποτελεί μία πλούσια πηγή αναγνωστικού υλικού προσαρμοσμένου στις δυσκολίες 

του παιδιού που εντοπίστηκαν στο προηγούμενο επίπεδο. Η πιλοτική χρήση της υπηρεσίας 

πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2013-2014 στο τμήμα ένταξης του 5
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Κηφισιάς σε μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα ήταν 

ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και μας έχουν παρακινήσει για μία εκτενέστερη μελλοντική χρήση 

της υπηρεσίας. Θετικά στοιχεία αξιοποίησης του συστήματος αποτελούν η αξιολόγηση της 

ανάγνωσης, η αυτενέργεια του μαθητή και η παρακολούθηση της εξέλιξής του από τον 

ειδικό εκπαιδευτικό μέσω της σελίδας του καθηγητή. Η πρωτοτυπία του «Εύγλωττον» σε 

σχέση με άλλα συστήματα διεθνώς έγκειται στη χρήση τεχνολογίας αιχμής στην αναγνώριση 

φωνής μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αξιολόγηση.  

 

Λέξεις κλειδιά:  αναγνώριση φωνής, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 

δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες, ηλεκτρονικό κείμενο 

1.Εισαγωγή 

Η κύρια πρόκληση για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι η ανεύρεση τρόπων που θα 

επιτρέψουν στο παιδί να διαβάζει περισσότερες λέξεις σε λιγότερο χρόνο. Μέχρι τώρα τα 

περισσότερα προγράμματα αντιμετώπισης της δυσλεξίας έχουν βασιστεί στην ανάπτυξη της 

φωνολογικής ενημερότητας. Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτό δείχνουν ότι: α) η 

δυσλεξία αντιμετωπίζεται αποδοτικότερα όταν τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης 

συνδυάζονται με τη χρήση των Τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

(Dyslexia Association, 2013, Leeds City Council, 2013) και β) η προσαρμογή του προς 

ανάγνωση κειμένου σε συνάρτηση με τη γραμματοσειρά, το διάστιχο, τον αριθμό των 

λέξεων ανά γραμμή αυξάνουν την ταχύτητα ανάγνωσης και μειώνουν τον αριθμό των 

αναγνωστικών λαθών (Zorzi et all., 2012, Schiavo et Buson, 2014).   

                                                           
1
 Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί επεξεργασμένη μετεξέλιξη της εργασίας «Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής 

εφαρμογής «Εύγλωττον» για τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών με δυσλεξία», Πρακτικά 

Εργασιών 9
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών 

στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014. 
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Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σε σχέση με τις ΤΠΕ και το ρόλο  τους στην 

αποκατάσταση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, προκύπτει ότι στο εξωτερικό 

κυριαρχούν τρεις τύποι προγραμμάτων τα οποία έχουν βοηθήσει μαθητές κυρίως των 

μεσαίων και μεγάλων τάξεων του δημοτικού αλλά και του γυμνάσιου-λυκείου.Αυτά είναι: α) 

λογισμικά συνθετικής ομιλίας, β) λογισμικά οργάνωσης των ιδεών και γ) λογισμικά 

αναγνώρισης της φωνής (Forgrave, K.E., 2002).  

Τα προγράμματα συνθετικής ομιλίας στοχεύουν στη βελτίωση της αναγνωστικής 

ικανότητας μετατρέποντας τα γραπτά σύμβολα σε αντίστοιχα ακουστικά μέσω του 

υπολογιστή (Lewis, 1998). Έχουν προγραμματιστεί με κανόνες προφοράς αντίστοιχους της 

γλώσσας στην οποία αναφέρονται. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα επιλεκτικά να ακούσουν 

τη λέξη ή λέξεις ή φράσεις που τους δυσκολεύουν. Η άμεση ανατροφοδότηση επιτρέπει 

στους μαθητές να διορθώσουν τα αναγνωστικά τους λάθη, ακούγοντας σωστά τη λέξη που 

τους δυσκολεύει. Αυτού του είδους τα προγράμματα μειώνουν το ποσοστό ματαίωσης των 

μαθητών ως απόρροια της λαθεμένης ανάγνωσης και επιτρέπουν μια πιο ολοκληρωμένη 

κατανόηση του κειμένου (Lundberg, 1995; Montali & Lewandowski, 1996). 

 Σε παρόμοια συμπεράσματα οδηγήθηκε και η προσπάθεια ερευνητών  από τη Δανία οι 

οποίοι εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα συνθετικής ομιλίας (που δημιουργήθηκε μετά από χρόνια 

έρευνας στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης). Στην έρευνα συμμετείχαν 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες τριών διαφορετικών δημοτικών σχολείων από την Α’ 

Δημοτικού έως την Γ’ Γυμνασίου (Χουλιαρός, 2008). 

Ο δεύτερος τύπος προγραμμάτων αφορά τα λογισμικά οργάνωσης της σκέψης όπως το 

kidspiration το οποίο βοηθά το μαθητή να φτιάξει νοητικούς χάρτες οργανώνοντας καλύτερα 

τις ιδέες του και κατ’ επέκταση τη σκέψη του (Lewis, 1998). Οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να ομαδοποιούν τις πληροφορίες που διάβασαν σε ένα κείμενο ή να βάλουν σε 

σειρά τις ιδέες τους προκειμένου να εκφραστούν γραπτώς για ένα θέμα (Graham et al., 

1998). 

Μία άλλη κατηγορία λογισμικών είναι εκείνα της φωνητικής αναγνώρισης και στοχεύουν 

να βοηθήσουν τους μαθητές να ξεπεράσουν δυσκολίες που συναντούν στην παραγωγή 

γραπτού λόγου (McEwan, 1998). Ειδικά για μαθητές που έχουν πολύ καλό προφορικό λόγο 

αλλά δυσκολεύονται να τον αποδώσουν γραπτώς, αυτού του είδους τα λογισμικά είναι 

χρήσιμα. Κατά τη χρήση τους οι μαθητές φορούν ένα ζευγάρι ακουστικά και χειρίζονται τον 

υπολογιστή βάσει φωνητικών οδηγιών. Οι μαθητές διευκολύνονται να εκφράσουν γραπτώς 

τις ιδέες τους προτού αυτές ξεχαστούν λόγω αργής γραφής. Μία μεταανάλυση πέντε ερευνών 

έδειξε ότι οι μαθητές βελτίωσαν τα κείμενά τους μετά από τη χρήση αυτού του είδους 

λογισμικού. Τα κείμενα ήταν εκτενέστερα, πολυπλοκότερα, με λιγότερα γραμματικά λάθη 

από ότι εκείνα που είχαν γραφτεί με άλλες μεθόδους (Graham, 1999). 

Η διαδικτυακή εφαρμογή «
2
Εύγλωττον», η χρήση της οποίας διερευνήθηκε στην παρούσα 

περίπτωση, δε συγκαταλέγεται σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες και αυτό την ξεχωρίζει 

ανάμεσα στις υπόλοιπες εφαρμογές ή λογισμικά. Δημιουργήθηκε από το 
3
Ινστιτούτο 

Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)/Ερευνητικό κέντρο Αθηνά το οποίο εποπτεύεται από τη 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας. 

2. Ο ρόλος του «Εύγλωττον» στη διαδικασία αξιολόγησης 

 Κατά τη φάση της αξιολόγησης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, είθισται ο ειδικός 

(ψυχολόγος ή ειδικός εκπαιδευτικός) να ακολουθεί μία διαδικασία η οποία συνήθως 

περιλαμβάνει ένα σταθμισμένο τεστ αξιολόγησης της νοημοσύνης (όπως το Wisck-V ή το 
                                                           
2
  Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΟΠΣ 303630). 

3
 Από το σημείο αυτό να ευχαριστήσω θερμά τους ερευνητές του ΙΕΛ, κ. Δολόγλου Ι., κ. Μπακαμίδη Σ. και κ. 

Σιδηρόπουλο Ν. (ΙΕΛ, Παράρτημα Ξάνθης) για την αμέριστη υποστήριξη και γόνιμη συνεργασία. 
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Raven Progressive Matrices), ένα σταθμισμένο τεστ Διάγνωσης των δυσκολιών μάθησης  

(όπως είναι το ΑθηνάΤέστ) και την εκπαιδευτική αξιολόγηση (όπου ο μαθητής διαβάζει, 

γράφει, εκτελεί αριθμητικές πράξεις και λύνει αριθμητικά προβλήματα). 

Το «Εύγλωττον» στη διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό 

εργαλείο αξιολόγησης της ανάγνωσης, προσφέροντας στον ειδικό εκπαιδευτικό πολύτιμη 

βοήθεια στον εντοπισμό πιθανών τύπων λαθών, χαρακτηριστικών στη Δυσλεξία.  Παρόλο 

που δεν είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο, ωστόσο συντελεί στον εντοπισμό συγκεκριμένων 

αναγνωστικών δυσκολιών. Περιέχει μεγάλη ποικιλία προτάσεων, κατηγοριοποιημένων από 

το σύστημα ως προς κάποιο τύπο λάθους. Στο τέλος κάθε αξιολόγησης, από τη σελίδα του 

καθηγητή ο ειδικός εκπαιδευτικός μπορεί να ξανακούσει τις ηχογραφήσεις του μαθητή του, 

να δει την αριθμητική τους βαθμολογία και το συνολικό γράφημα της επίδοσης ως προς 

όλους τους τύπους λαθών συνολικά αλλά και τον κάθε τύπο χωριστά.  

Το λειτουργικό σύστημα της εφαρμογής εστιάζει σε «δείκτες» δυσλεξίας 

(κατηγοριοποιημένους τύπους λαθών) για να αξιολογήσει αυτόματα την επίδοση του μαθητή 

σε λέξεις ευαίσθητες σε αυτούς τους δείκτες. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται μέσω 

του συστήματος αναγνώρισης της φωνής του μαθητή, της αποθήκευσής της και της άμεσης 

επεξεργασίας της από το σύστημα. Συνεπώς διαμορφώνεται για κάθε παιδί ένα προφίλ 

καθαρά προσωπικό και μοναδικό. Η Δυσλεξία εξάλλου διαφοροποιείται από παιδί σε παιδί, 

δεν έχει ενιαία μορφή, γι’ αυτό και η αντιμετώπισή της που ακολουθείται μετά από μια καλή 

αξιολόγηση πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα Μάρκου, (1998). 

2.1.Κριτήρια αξιολόγησης 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων συντελείται η αξιολόγηση της ανάγνωσης προτάσεων από το 

σύστημα προσδιορίζουν και συγκεκριμένους τύπους λαθών, χαρακτηριστικούς στη δυσλεξία. 

Τα τέσσερα πρώτα κριτήρια περιλαμβάνουν λάθη σε γράμματα που ομοιάζουν οπτικά. 

Ειδικότερα:  

α) Ο χρήστης κάνει λάθη στα γράμματα θ ή δ (π.χ. διαβάζει δέαμα αντί για θέαμα)  

β) Ο χρήστης κάνει λάθη στα γράμματα χ ή γ (π.χ. διαβάζει γελάω αντί για χαλάω) 

γ) Ο χρήστης κάνει λάθη στα γράμματα φ ή β ή ψ (π.χ. διαβάζει βαράνε αντί για φοράνε) 

δ) Ο χρήστης κάνει λάθη στα γράμματα ξ ή ζ (π.χ. διαβάζει ξάλη αντί για ζάλη). 

 

Τα επόμενα τρία κριτήρια περιλαμβάνουν λάθη που αφορούν τη φωνολογική δομή της 

λέξης, την πολυπλοκότητά της και τη σημασία της. Συνεπώς, λέξεις που έχουν πολλές 

συλλαβές (π.χ. η λέξη οικονομία) διαβάζονται από τους μαθητές με μεγαλύτερη  δυσκολία 

και συνήθως στη θέση τους τοποθετούν κάποια με παρόμοια φωνολογική εικόνα (π.χ. αντί 

για οικονομία διαβάζουν οικογένεια). Έπειτα, λέξεις  σύνθετες  με πρώτο συνθετικό κάποια 

πρόθεση (συγκεκριμένα: κατά-, υπο-, προ-, δια-, απο-, περι-) αποτελούν ένα επιπλέον σημείο 

δυσκολίας (π.χ. «καταστραφεί» αντί για «καταρρεύσει»). Τέλος, λάθη σε λέξεις με 
4
πολύπλοκη συλλαβική δομή, όπως αυτή ορίζεται από συγκεκριμένη ακολουθία φωνηέντων 

και συμφώνων, προσδιορίζουν το 7
ο
 κριτήριο αξιολόγησης του συστήματος (ΙΕΛ, 2013). 

Τα όρια της βαθμολόγησης κυμαίνονται από το 0 έως το 10. Βαθμολογία προς μικρότερα 

νούμερα σημαίνει χειροτέρευση ενώ προς μεγαλύτερα βελτίωση. Το 5 σημαίνει μία μέση 

κατάσταση και είναι ένα σημείο εκκίνησης για χρήστες που η επίδοση τους στην ανάγνωση 

δεν είναι αρχικά γνωστή (ΙΕΛ, 2012). 

                                                           
4
 Πολύπλοκη συλλαβική δομή σημαίνει ότι στην κωδικοποιημένη παράσταση της λέξης υπάρχει ένας αριθμός 

φωνηέντων ή συμφώνων  σε ακολουθία μεγαλύτερος του  2 και υπάρχουν τουλάχιστον δύο εμφανίσεις του 2 σε 

μία λέξη (π.χ. εργοστάσιο = Φ1Σ2Φ1Σ2Φ1Σ1Φ2). 
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3. Ο ρόλος του  «Εύγλωττον»  στο εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάγνωσης 

Αναφορικά με την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην ανάγνωση έχουν εκφραστεί πολλές 

απόψεις ανάλογες του ορισμού  της ανάγνωσης που αποδίδει ο κάθε ερευνητής. Η ανάγνωση 

είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη δραστηριότητα. Οι δύο θεμελιώδεις συνιστώσες της 

είναι η γραφο-φωνημική ταύτιση ή ονομασία των λέξεων και η κατανόηση της σημασίας 

ενός συνόλου λέξεων. Συνήθως οι δυσλεξικοί μαθητές παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στην 

αποκωδικοποίηση αλλά κανονική έως υψηλή στην κατανόηση της ομιλούμενης γλώσσας 

(Βάμβουκας, 1994).  

Ανάγνωση σύμφωνα με τη Μαυρομάτη (2004) σημαίνει «αναγνώριση» και όταν οι λέξεις 

που καλείται να αναγνώσει το παιδί είναι οικείες για την ορθογραφία τους, τότε η 

αναγνώριση γίνεται ταχύτερα και αυτόματα. Για να είναι οικείες όμως οι λέξεις θα πρέπει να 

έχουν θέση στο οπτικό λεξικό του παιδιού, τον αποθηκευτικό χώρο των λέξεων στη μνήμη 

των παιδιών. Το οπτικό λεξικό δημιουργείται με τη συγκράτηση της εικόνας των λέξεων στη 

μνήμη. Στο οπτικό λεξικό βρίσκονται είτε ολόκληρες λέξεις, είτε μικρά ή μεγάλα τμήματά 

τους με σημασία ή χωρίς σημασία. Η έννοια του οπτικού λεξικού προσδιορίζεται από τη 

φωτογραφική αποτύπωση  των μορφολογικών χαρακτηριστικών της λέξης. Τα ερεθίσματα 

που παίρνει το παιδί από το περιβάλλον του (τηλεόραση, επιγραφές, ετικέτες των προϊόντων, 

εικονογραφημένος τρόπος διδασκαλίας των λέξεων) εμπλουτίζουν αυτό το «λεξικό». Ο  

μαθητής με δυσλεξία δεν έχει συγκρατήσει στο οπτικό του λεξικό ικανοποιητικό αριθμό 

λέξεων και συνεπώς το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη διαδικασία της ανάγνωσης.  

Μία κοινή πρακτική στην αποκατάσταση της ανάγνωσης είναι η επικέντρωση σε λίστες 

λέξεων που δεν σχετίζονται μεταξύ τους εννοιολογικά ή ψευδολέξεων προκειμένου να 

ενισχυθεί η ικανότητα αποκωδικοποίησης. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή είναι μακριά από το 

σκοπό της ανάγνωσης, την κατανόηση, και καθίσταται προβληματική σε σχέση με τα 

κίνητρα του μαθητή και τη μεταβίβαση της μάθησής του. 

Από την άλλη μεριά, υπάρχει η άποψη ότι η ανάγνωση βελτιώνεται μέσα από την 

ανάγνωση, που σημαίνει μέσα από υλικό που έχει προσωπική σημασία και νόημα για το 

παιδί. Αυτό επομένως που χρειάζονται τα παιδιά με δυσλεξία  είναι η στοχευμένη εξάσκηση 

σε κείμενα που αγγίζουν τα ενδιαφέροντά τους και θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες φωνολογικής κατάτμησης, οι οποίες  μπορούν να εφαρμοστούν στη μάθηση της 

γραφοφωνημικής αντιστοίχησης (Fleischer et al., 1979). 

 Πέρα από αυτό όμως νέες έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάγνωση ενός παιδιού ή ακόμα και 

ενός ενήλικα μπορεί να βελτιωθεί με μικρές αλλαγές στον τρόπο που παρουσιάζεται το προς 

ανάγνωση υλικό. Καταρχάς, η χρήση ηλεκτρονικής μορφής κειμένων  από δυσλεξικούς 

μαθητές υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά από τους Anderson-Inman &  Horney (1997,1998) 

και συνεχίζεται να υποστηρίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μορφής βιβλίων (e-books) από 

μαθητές με δυσλεξία (Zorzi et all., 2012, Schiavo et Buson, 2014).  Νέες έρευνες (Zorzi et 

all., 2012, Schneps, 2013) δείχνουν  ότι οι μετατροπές που επιδέχεται ένα ηλεκτρονικό 

κείμενο ως προς τη γραμματοσειρά, το μέγεθος αυτής, το διάστημα μεταξύ των γραμμάτων, 

το διάστιχο, τις λέξεις ανά σειρά και το χρώμα του υποβάθρου περιορίζουν το φαινόμενο 

(crowding effect)  κατά το οποίο υπάρχει συσσωρευμένη πληροφορία τριγύρω και το οποίο 

επιδρά αρνητικά στην αποκωδικοποίηση των γραπτών συμβόλων (Martelli et all., 2009). 

Οι παραπάνω μετατροπές υποστηρίζονται από τη διαδικτυακή υπηρεσία Εύγλωττον.  

Όσον αφορά τα κείμενα που χρησιμοποιούνται, αντιστοιχούν στην τετάρτη, πέμπτη  και 

έκτη τάξη του δημοτικού και στην πρώτη (Α΄) γυμνασίου.  Τα κείμενα συνελέγησαν με την 

βοήθεια του Ψηφιακού Σχολείου που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Παιδείας και συγκεκριμένα στην παρακάτω διεύθυνση: http://digitalschool-

admin.minedu.gov.gr. Μετά τη συλλογή των κειμένων, ακολούθησε ο καθαρισμός τους από 

εικόνες και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία. Στην τελική φάση τα κείμενα χαρακτηρίστηκαν ως 

http://digitalschool-admin.minedu.gov.gr/
http://digitalschool-admin.minedu.gov.gr/
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προς το πλήθος των φαινομένων δυσλεξίας που παρουσίαζαν και καταχωρήθηκαν με βάση 

αυτά τα φαινόμενα (ΙΕΛ,2012). 

4. Παιδαγωγική αξιολόγηση της εφαρμογής «Εύγλωττον» 

Βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού όπως αυτά ορίζονται στο 

επιμορφωτικό υλικό για τις ΤΠΕ του κλάδου Π.Ε.70 (ΙΤΥ, 2011), παρακάτω επιχειρείται μία 

σχετική ανάλυση, όπως προέκυψε από την πιλοτική χρήση που διενεργήθηκε. 

Είναι απαραίτητη η επισήμανση ότι η διαδικτυακή υπηρεσία «Εύγλωττον» παρέχεται 

δωρεάν από το δημιουργό της, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (μέσω του διαδικτύου 

σε όλους τους χρήστες. Κατατάσσεται στα συστήματα καθοδηγούμενης διδασκαλίας και 

λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως υποστηρικτικό υλικό στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα, το 

οποίο με ελάχιστο χρόνο εκμάθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα από τους μαθητές 

(ΙΤΥ, 2010).  

Το «Εύγλωττον» στη διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ως 

προς την αξιολόγηση της ανάγνωσης, προσφέροντας στον ειδικό εκπαιδευτικό πολύτιμη 

βοήθεια στον εντοπισμό πιθανών τύπων λαθών, χαρακτηριστικών στη Δυσλεξία.  Παρόλο 

που δεν είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο, ωστόσο συντελεί σε μία πληρέστερη και 

σαφέστερη αξιολόγηση της ανάγνωσης λόγω του μεγάλου αριθμού προτάσεων που περιέχει, 

(κατηγοριοποιημένων από το σύστημα ως προς κάποιο τύπο λάθους) και της γραφικής 

αναπαράστασης της επίδοσης των μαθητών. Εμπεριέχει προτάσεις αξιολόγησης της 

αναγνωστικής ικανότητας η οποία ανιχνεύεται για  συγκεκριμένους τύπους λαθών 

χαρακτηριστικών στη δυσλεξία. Η αναγνώριση της φωνής και η μετέπειτα αποθήκευση και 

επεξεργασία αυτής με συγκεκριμένα κριτήρια από το σύστημα προσδιορίζουν την 

πρωτοτυπία του «Εύγλωττον», όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και τα διεθνή, έπειτα 

από σχετική βιβλιογραφική έρευνα. Επίσης, η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει μία πλούσια 

βιβλιοθήκη κειμένων, ανάλογα με την τάξη του μαθητή και την περιοχή των ενδιαφερόντων 

του, στα οποία μπορεί να κάνει εξάσκηση στη δεξιότητα της ανάγνωσης.    

Υπό το πρίσμα αυτό, η διαδικτυακή υπηρεσία «Εύγλωττον» στηρίζεται στις αρχές του 

συμπεριφορισμού σύμφωνα με τις οποίες το άτομο ανταποκρίνεται στα εξωτερικά 

ερεθίσματα που δίνονται από το υπολογιστικό περιβάλλον (ΙΤΥ, 2011). Το προϊόν της 

μάθησης βασίζεται στο αποτέλεσμα. Βέβαια το θετικό είναι ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στη 

διαρκή και ενεργό συμμετοχή του μαθητή (ο μαθητής διαβάζει τα κείμενα ή τις προτάσεις 

αξιολόγησης) και στο ρόλο της άμεσης ανάδρασης (όταν ο μαθητής αξιολογείται, βλέπει το 

γράφημα της επίδοσής του).  

Με κατάλληλο παιδαγωγικό τρόπο η χρήση της εδράζεται στις αρχές των γνωστικών 

θεωριών μάθησης και συγκεκριμένα στο εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας (ΙΤΥ, 2011). 

Η θεώρηση αυτή δικαιολογείται από τα παρακάτω: 

α)Είναι δυνατό το συγκεκριμένο υπολογιστικό περιβάλλον να υποστηρίξει την ιδέα της 

οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή  καθώς, κατά τη φάση που ακούει  την 

ηχογραφημένη ανάγνωση του κειμένου του, προσπαθεί να εντοπίσει τα λάθη του και να 

κάνει υποθέσεις ή να διερευνήσει που οφείλονται. Για το σκοπό αυτό ο μαθητής 

συμπληρώνει κατάλληλο νοητικό χάρτη ο οποίος τον καθοδηγεί στην πορεία αυτής της 

διαδικασίας. 

β) Στην εφαρμογή αυτή ο μαθητής εμπλέκεται προσωπικά καθώς εκείνος επιλέγει τα 

κείμενα εξάσκησής του ανάλογα με την τάξη του και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Εκτός 

αυτού, εκείνος πάλι καθορίζει το πόσο θέλει να ασκηθεί στην ανάγνωση. Αυτό το δεδομένο 

έχει ιδιαίτερα ενισχυθεί από την έναρξη της παρουσίασης της εφαρμογής στον κάθε μαθητή. 

Ο μαθητής αναλαμβάνει τη βελτίωση της μάθησής του και αυτό συντελείται με την 

κατεύθυνση του ειδικού εκπαιδευτικού στην αναγνώριση της δυσκολίας του μαθητή – τη 

στοχοθεσία – την ανάληψη προσωπικής ευθύνης για υλοποίηση των στόχων του. 



6 

 

Συμπληρωματικά, ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη εφαρμογή  

στηρίζεται και στις αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού και συγκεκριμένα στη ζώνη της 

επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky (Alm-Lequeux, 2001).  Ο ρόλος του ειδικού 

εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο να εντοπίσει το παρόν επίπεδο ανάγνωσης του 

μαθητή του και με την ανάλογη βοήθεια να επιτευχθεί η άνοδος του μαθητή στο ανώτερο 

των δυνατοτήτων του. 

Η αξιολόγηση της διεπαφής συστήματος – χρήστη θεωρείται πολύ σημαντική για ένα 

λογισμικό. Το διδακτικό υλικό της εφαρμογής ως προς το περιεχόμενο του είναι άρτιο, και 

απολύτως σύμφωνο με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, αφού τα κείμενα έχουν 

αντληθεί από το Ψηφιακό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, η εμφάνιση των 

κειμένων χρειάζεται κάποια βελτίωση που  είναι ήδη σε εξέλιξη. Από διδακτική άποψη, η 

διεπαφή λειτουργεί σε ένα πρώτο επίπεδο που αφορά την παροχή διδακτικού υλικού.  Όμως, 

μπορεί με την κατάλληλη παιδαγωγική μέθοδο να αποτελέσει το  μέσο με το οποίο 

εκπαιδευτικός και μαθητής  θα υλοποιήσουν τους στόχους που έχουν θέσει μέσω 

κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων και μεταγνωστικών διεργασιών. Άλλα σημαντικά 

στοιχεία της διεπαφής που αξιολογούνται πολύ θετικά είναι η ευκολία εκμάθησης του 

περιβάλλοντος και η ευκολία στη διαχείριση της εφαρμογής και της σελίδας του μαθητή 

αλλά και της σελίδας του καθηγητή. 

Η αξιολόγηση του τελικού μαθησιακού αποτελέσματος είναι ίσως η πιο σημαντική και η 

πιο πολύπλοκη. Αυτό όμως είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή δεδομένου του 

μικρού διαστήματος πιλοτικής χρήσης της εφαρμογής στο Τμήμα Ένταξης του 5
ου

 

Δημοτικού Κηφισιάς όπου εφαρμόστηκε αλλά και των προσαρμογών που 

πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια προκειμένου το «Εύγλωττον» να είναι πιο 

λειτουργικό και να καλύπτει περισσότερες ανάγκες των μαθητών. Η γενική τάση όμως είναι 

πολύ θετική. Υπάρχουν ήδη δείγματα βελτίωσης στην ανάγνωση σε μαθητές που το 

χρησιμοποίησαν. Κρίνεται σκόπιμο όμως η εφαρμογή να αξιολογηθεί σε σχέση και με το 

χρονικό διάστημα χρήσης. 

Ως προς τον τομέα της στήριξης της διδασκαλίας, η εφαρμογή διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης 

στη σελίδα του μαθητή και του καθηγητή στο οποίο περιγράφονται ξεκάθαρα οι στόχοι της, 

οι προαπαιτήσεις λειτουργίας του συστήματος και πολύ κατανοητές οδηγίες με συνοδεία 

εικόνων για να μπορεί άνετα ο χρήστης να περιηγηθεί στο σύστημα.  

Πολύ δυνατό σημείο στήριξης της διδασκαλίας  του ειδικού εκπαιδευτικού αποτελούν οι 

δυνατότητες που παρέχει το σύστημα για τη διευκόλυνση του έργου του, όπως είναι το 

ατομικό προφίλ κάθε χρήστη όπου εκεί ο ειδικός μπορεί να ακούσει όλες της ηχογραφήσεις 

του μαθητή του προσδιορισμένες από την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής τους. 

Παράλληλα, οι ηχογραφήσεις συνοδεύονται από σχετικά γραφήματα ανάλογα με την 

κατηγορία λαθών που έχει αξιολογηθεί ο μαθητής. Τα γραφήματα αυτά είναι πολύ 

σημαντικά για λόγους πρακτικότητας – ο εκπαιδευτικός με μια ματιά ελέγχει την επίδοση 

κάθε μαθητή του –  αλλά και ο μαθητής κατανοεί καλύτερα την επίδοση του μέσω των 

γραφημάτων. Η πράξη μάλιστα έδειξε ότι αποζητά να βλέπει την επίδοσή του. Επίσης, 

μπορεί να δει όλα τα κείμενα που έχει εξασκηθεί ο μαθητής, προσδιορισμένα και αυτά 

χρονικά.  

Άλλη πολύ σημαντική δυνατότητα του συστήματος είναι η προσθήκη υλικού (προτάσεων 

ή κειμένων) που έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός μέσα από τη σελίδα του διαχειριστή να 

εισάγει στο σύστημα. Μέσω αυτής της ιδιότητας μπορούν: α) να διευρυνθούν και τα 

ηλικιακά όρια χρήσης της εφαρμογής και β) ο εκπαιδευτικός να προσθέτει κείμενα ή 

προτάσεις (για χρήση στον τομέα της αξιολόγησης και στον τομέα της εξάσκησης) που 

αγγίζουν περισσότερο τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού, καθώς οι έρευνες έχουν 

δείξει ότι τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση βελτιώνονται ταχύτερα με τη χρήση 

κειμένων που αγγίζουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους (Pang et al., 2003). 
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4. Μεθοδολογία 

Το ερευνητικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε  κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του 

«Εύγλωττον» είναι το προπειραματικό σχέδιο μοναδικής ομάδας με χρησιμοποίηση 

προελέγχου και μετελέγχου. Το σχέδιο αυτό συνίσταται στη σύγκριση μιας ομάδας με τον 

εαυτό της και χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα (Βάμβουκας, 2002). 

Η πιλοτική εφαρμογή επιλέχθηκε προκειμένου να ελεγχτεί το συγκεκριμένο εργαλείο ως 

προς τη λειτουργικότητά του και την αποδοχή του από τους μαθητές. 

Δείγμα 

Η πιλοτική χρήση και προσαρμογή της διαδικτυακής υπηρεσίας «Εύγλωττον», δημιούργημα 

του ΙΕΛ, βρίσκεται σε εξέλιξη και εφαρμόζεται σε 6 μαθητές του Τμήματος Ένταξης του 5
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς. Από τους μαθητές αυτούς, τα τέσσερα (4) είναι  κορίτσια και 

τα δύο (2) είναι αγόρια. Όλοι οι μαθητές έχουν σημαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση. Η 

κατανομή των μαθητών ανά τάξη είναι η ακόλουθη: ένας μαθητής  από την Γ’ τάξη , δύο από 

την Δ’ τάξη και τρεις από την Ε’ τάξη. Η χρήση της εφαρμογής γίνεται εξατομικευμένα κατά 

τη διάρκεια του καθιερωμένου  προγράμματος των παιδιών στο τμήμα ένταξης αλλά  και 

επιπλέον σε ξεχωριστές ώρες (εντός του σχολικού ωραρίου), 3 φορές την εβδομάδα κατά 

μέσο όρο. 

 

Ερευνητικά Εργαλεία 

  

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας των 

μαθητών πριν και μετά την παρέμβαση ήταν το σύστημα αναγνώρισης φωνής του 

Εύγλωττον. Κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης παρέμβασης στην αναγνωστική 

δυσκολία του κάθε μαθητή έγινε χρήση των κειμένων της εφαρμογής. Παράλληλα, οι 

μαθητές εκπαιδεύτηκαν να επιλογίζονται στα σημεία που τους δυσκόλευαν και να τα 

καταγράφουν με τη βοήθεια ενός νοητικού χάρτη ο οποίος κατασκευάστηκε για το σκοπό 

αυτό. Η καταγραφή της φωνής στη φάση της αξιολόγησης και της παρέμβασης 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μικροφώνου συνδεδεμένου με τον υπολογιστή. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

1. Οι μαθητές βελτίωσαν  συνολικά την αναγνωστική τους ικανότητα με τη χρήση του 

«Εύγλωττον»; 

2. Ο κάθε μαθητής  βελτιώθηκε στο κριτήριο το οποίο ασκήθηκε;   

3. Η ηλεκτρονική μορφή των κειμένων βοήθησε τους μαθητές κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης; 

4. Τι είδους δυσκολίες ανέδειξε η χρήση του νοητικού χάρτη  και πώς αυτό λειτούργησε 

στα πλαίσια της εξατομικευμένης παρέμβασης; 

5. Ο νοητικός χάρτης βοήθησε στην καλύτερη χρήση του Εύγλωττον στη φάση της 

αποκατάστασης;                                                                    

Διαδικασία 

Στην αρχή το «Εύγλωττον» δόθηκε σε μαθητές που φοιτούσαν στο τμήμα ένταξης (με 

διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες) και σε μερικούς άλλους που δε φοιτούσαν. Σκοπός  

ήταν να καταγραφούν οι πρώτες εντυπώσεις από τον πληθυσμό των παιδιών για τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή και να ειδωθούν στην πράξη οι λειτουργίες της. Για ένα διάστημα  
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περίπου 2,5 μηνών ( Δεκέμβριος 2013 – μέσα Φεβρουαρίου 2014) γίνονταν προσαρμογές ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης  μεταξύ των παιδιών και της διαδικτυακής υπηρεσίας 

«Εύγλωττον». Αυτό το διάστημα ήταν απαραίτητο για την εξοικείωση με την εφαρμογή και 

για τις δύο πλευρές (παιδιών και ειδικού).  Σε όλη αυτή τη διάρκεια υπήρχε αγαστή 

συνεργασία με τους ερευνητές του ΙΕΛ/Ερευνητικό κέντρο Αθηνά, οι οποίοι ενθάρρυναν 

κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας δείχνοντας προθυμία να αλλάξουν οτιδήποτε θα έκανε το 

σύστημα πιο λειτουργικό και χρήσιμο για το μαθητή αλλά και τον εκπαιδευτικό. 

Μετά από αυτή τη δοκιμαστική περίοδο επιλέχτηκαν οι 6 μαθητές του δείγματός μας με 

βάση τις δυσκολίες τους στην ανάγνωση προκειμένου να ακολουθήσουν μία πιο 

συστηματική χρήση της εφαρμογής. Το πλάνο αυτής ήταν ως εξής: οι μαθητές τρεις (3) 

φορές την εβδομάδα συνδέονταν στη διαδικτυακή υπηρεσία «Εύγλωττον», διάβαζαν κάποια 

κείμενα που ανήκαν στην  κατηγορία της προσωπικής τους δυσκολίας (π.χ. κείμενα με 

πολύπλοκες λέξεις, κριτήριο 7) και κατόπιν άκουγαν την ηχογράφηση της φωνής τους με 

σκοπό να εντοπίσουν τα λάθη που έκαναν. 

Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν να εφαρμόζουν το πρόγραμμα στο σπίτι τους και οι 

περισσότεροι (οι 4 από τους 6) άρχισαν να το εντάσσουν στη μελέτη τους. Για το σκοπό αυτό 

παρέλαβαν φύλλο οδηγιών, μικρόφωνα για την ηχογράφηση της φωνής τους και αντίγραφα 

του νοητικού χάρτη για να καταγράφουν τα δύσκολα σημεία και να προβληματίζονται. Από 

τη σελίδα του καθηγητή ο εκπαιδευτικός μπορούσε να βλέπει τα κείμενα εξάσκησης που 

διάβαζαν οι μαθητές στο σπίτι τους, την ημερομηνία και την ώρα αυτής της ενέργειας. Να 

σημειωθεί ότι οι μαθητές διάβαζαν κείμενα που τους έδινε το σύστημα ή τα επέλεγαν  οι ίδιοι 

από μία λίστα. Τα κείμενα αυτά ανταποκρίνονταν σε κάποιο από τα 7 κριτήρια (π.χ. διάκριση  

θ/δ) που είχε επιλέξει ο εκπαιδευτικός για το μαθητή του. 

Αποτελέσματα 

Τα συμπεράσματα προέκυψαν με τη μέθοδο της παρατήρησης, της προσωπικής συνέντευξης 

των μαθητών αλλά και των μετρήσεων που πραγματοποιεί το ίδιο το  σύστημα αυτόματα σε 

κάθε ηχογράφηση. 

Οι μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετές για να 

γενικεύσουμε τα αποτελέσματά μας. Παρόλα αυτά προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα: 

α) 
5
Οι μαθητές γενικώς βελτιώθηκαν στα κριτήρια που ασκήθηκε ο καθένας πλην ενός. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1.) παρουσιάζεται η μεταβολή της επίδοσης των μαθητών 

μεταξύ αρχικής και τελικής αξιολόγησης. Το ποσοστό βελτίωσης των μαθητών σε 4 

περιπτώσεις είναι πάνω από 50% και  σε μία περίπτωση κοντά στο 50%. 

β) Το ίδιο το σύστημα για κάθε μαθητή παρουσιάζει γραφήματα της αναγνωστικής 

επίδοσης ως προς τα 7 κριτήρια αξιολόγησης και ως προς κάθε κριτήριο χωριστά. Στα 

παρακάτω γραφήματα (γράφημα 1. και 2.) απεικονίζονται αυτά τα στοιχεία.  

Ο  μαθητής Α.Β. της Δ΄ τάξης του δημοτικού στη γενική του επίδοσή (γράφημα 1.) 

σημείωσε ανοδική πορεία από την αρχική μέχρι την τελική φάση. Βελτιώθηκε ως προς όλους 

τους δείκτες το οποίο σημαίνει ότι έκανε στην τελική αξιολόγηση λιγότερα λάθη 

αποκωδικοποίησης στις ευαίσθητες λέξεις. Στην επίδοσή του με βάση το 1
ο
 κριτήριο, όπως 

φαίνεται από το γράφημα 2., ο συγκεκριμένος μαθητής είχε μεγάλη δυσκολία με τις λέξεις 

που περιείχαν θ ή δ και αυτό διαφαίνεται  στην αρχική αξιολόγηση. Ενώ το σημείο 

εκκίνησης για όλους τους μαθητές της έρευνας ήταν ο μέσος όρος (5) –σύμφωνα και με τις 

οδηγίες των ερευνητών του ΙΕΛ- ο μαθητής αυτός είχε πολύ χαμηλή αρχική επίδοση στην 

ανάγνωση προτάσεων αυτής της κατηγορίας. Στη διάρκεια όμως της στοχευμένης 

εξατομικευμένης παρέμβασης που ακολούθησε στο συγκεκριμένο φαινόμενο, η επίδοση του 

                                                           
5
 Τα ονόματα των μαθητών κωδικοποιήθηκαν με βάση την αλφαβητική σειρά προκειμένου να τηρηθεί η αρχή 

της προστασίας προσωπικών των δεδομένων των υποκειμένων. 
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μαθητή παρουσίασε σημαντική βελτίωση. Ο μαθητής Α.Β. ήταν ο μοναδικός από την ομάδα 

των 6 παιδιών που διάβασε τα περισσότερα κείμενα στο σπίτι του. Συνεπώς οι συναντήσεις 

με την ειδική παιδαγωγό στο σχολείο βοήθησαν στο ξεκαθάρισμα του θ/δ, η φωνολογική 

ενίσχυση επίσης, η επεξεργασία των κειμένων σε μεταγνωστικό επίπεδο σε μεγάλο βαθμό, 

όμως η προσπάθεια του παιδιού στο σπίτι συντέλεσε στην επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας. 

Βέβαια, να επισημανθεί ότι ενώ ο μαθητής είχε δυσκολία σε αυτό το δείκτη (θ/δ), στους 

υπόλοιπους τα πήγαινε από την αρχή πολύ καλύτερα. Αυτό δικαιολογεί και την άμεση 

βελτίωσή του μόλις ξεκαθαρίστηκε η σύγχυση με τα θ/δ. Εάν ο μαθητής είχε πολύ σοβαρές 

δυσκολίες και στους άλλους δείκτες πιθανολογείται ότι δε θα είχε τον ίδιο ρυθμό βελτίωσης. 

γ) Αναφορικά με την ελκυστικότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας, αυτή δεν μετρήθηκε 

μεν αλλά σε follow up συζητήσεις των μαθητών με την εκπαιδευτικό διαπιστώθηκε ότι όλοι 

οι μαθητές βρήκαν ελκυστικό να δουλεύουν στον υπολογιστή προκειμένου να βελτιώσουν 

την ανάγνωσή τους. Αυτό που τους άρεσε περισσότερο ήταν η αξιολόγηση επειδή μέσω 

αυτής έπαιρναν άμεσα ανατροφοδότηση της επίδοσής τους (βλέπε Παράρτημα, σχήμα 2.). 

Σχεδόν όλοι (εκτός ενός) επιβεβαίωσαν ότι διαβάζουν καλύτερα τα κείμενα στην οθόνη 

από ότι στην έντυπη μορφή. Δεδομένης της δυνατότητας του συστήματος να προσαρμόζει το 

εκάστοτε κείμενο αναλογικά με τις προτιμήσεις του αναγνώστη, υπήρχε η δυνατότητα σε 

πολλές περιπτώσεις, όπου η αποκωδικοποίηση ήταν δυσχερής, μορφή των κειμένων να 

αλλάξει. Από όλες τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειραματισμού 

συνεπάγεται ότι οι γραμματοσειρές Tahoma, Verdana, Calibri είναι πολύ βοηθητικές, η 

απόσταση γραμμών συστήνεται να είναι μεταξύ 2 έως 2.5, η εμφάνιση του κειμένου έντονη 

και το χρώμα υποβάθρου φωτεινό. Οι παρατηρήσεις της ειδικής εκπαιδευτικού κατά τη 

διάρκεια της αποκατάστασης και ο άτυπες μετρήσεις με τη χρήση χρονομέτρου έδειξαν ότι: 

οι μετατροπές των κειμένων διευκόλυναν τους μαθητές να αποδώσουν στα κείμενα καλύτερα 

ως προς την ακρίβεια της αποκωδικοποίησης και την ταχύτητα ανάγνωσης. Το αποτέλεσμα 

όμως αυτό μπορεί να είναι το αντικείμενο μιας άλλης έρευνας από μόνο του. 

 

 

 
 
Πίνακας 1. Η μεταβολή της επίδοσης των μαθητών 
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      Γράφημα 1. Ο γενικός δείκτης επίδοσης ενός μαθητή της Δ΄ τάξης 

 

 

 

 
       Γράφημα 2. Ο δείκτης επίδοσης ως προς το 1

ο
 κριτήριο (θ/δ) ενός μαθητή της Δ΄ τάξης 

 

 

 

 

 
          Γράφημα 3. Τα κείμενα που πληρούσαν το 1

ο
 κριτήριο και διάβασε ο μαθητής 

 

 

 

 

 

δ) Από την παρατήρηση των νοητικών χαρτών (βλέπε παράρτημα, σχήμα 

10)διαπιστώθηκαν δύο κατηγοριών λάθη στην ανάγνωση. Τα μεν πρώτα ήταν λάθη 
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αποκωδικοποίησης σε γνωστές λέξεις των μαθητών –που υπήρχαν προφανώς στο οπτικό 

λεξικό τους αλλά δεν είχαν καταχωρηθεί σωστά ή ολοκληρωμένα. Τα υπόλοιπα ήταν λάθη 

αποκωδικοποίησης σε λέξεις άγνωστες μέχρι εκείνη τη στιγμή.  

Η βασική ιδέα της διδακτικής παρέμβασης που ακολουθήθηκε ήταν η επαφή με τον 

υπολογιστή να κινητοποιήσει τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους. 

Επομένως, η διαδικασία ανεύρεσης των λαθών, επιλογισμού αυτών (με τη συμπλήρωση 

νοητικού χάρτη που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό) και άμεσης διδασκαλίας  

στρατηγικών αποκωδικοποίησης (NICHD, 2000) αποτέλεσαν τους τρεις βασικούς άξονες 

προσέγγισης του «Εύγλωττον» στη μαθησιακή διαδικασία. 

ε) Οι γονείς των μαθητών εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εφαρμογή και σε συνδυασμό με 

ένα σεμινάριο συμβουλευτικής γονέων που πραγματοποιούνταν  στο τμήμα ένταξης την ίδια  

περίοδο η ανατροφοδότηση για τη χρήση της εφαρμογής στο σπίτι ήταν θετική και άμεση. Οι 

γονείς χαίρονταν που έβλεπαν τα παιδιά τους να έχουν κίνητρο να χρησιμοποιήσουν τον 

υπολογιστή για να «διαβάζουν καλύτερα», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. 

στ) Η συμμετέχουσα ειδική εκπαιδευτικός θεωρεί ότι το «Εύγλωττον» διευκολύνει τη 

δουλειά του εκπαιδευτικού του Τμήματος Ένταξης αλλά και κάθε άλλου ειδικού που 

ασχολείται με παιδιά με δυσλεξία δεδομένου ότι παρέχει πλούσιο υλικό κειμένων 

κατηγοριοποιημένων ως προς κάποιο τύπο λαθών χαρακτηριστικών στη δυσλεξία, πράγμα το 

οποίο απουσιάζει από το χώρο της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει επίσημος 

φορέας αυτή τη στιγμή που να έχει προτείνει τη χρήση κάτι παρόμοιου. Συνεπώς, ο ειδικός 

κερδίζει χρόνο, οργανώνει καλύτερα τη δουλειά του και έχει οποιαδήποτε στιγμή άμεση 

εικόνα της επίδοσης των μαθητών του και των ηχογραφήσεων τους. Βέβαια, όλα αυτά τα 

θετικά στοιχεία εξαρτώνται άμεσα από τη διδακτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού, τη 

στάση του απέναντι στις ΤΠΕ  και τη διάθεση του να τα αξιοποιήσει. 

Η πιλοτική χρήση της εφαρμογής  διήρκησε μέχρι  το τέλος της σχολικής χρονιάς (Ιούνιος 

2014). 

5. Προτάσεις  

Αυτό το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο μέλλον, σε μία δεύτερη έκδοση της 

εφαρμογής «Εύγλωττον», σε σχέση με το ηλεκτρονικό κείμενο αφορά τον εμπλουτισμό 

αυτού με επιπλέον λειτουργίες όπως ο συνθετικός λόγος, οι παραπομπές με προσδιορισμούς 

των δύσκολων λέξεων και η σύνδεση με χρήσιμες πηγές (σημειωματάριο, φτιάξιμο νοητικού 

χάρτη μέσω kidspiration). Επιπλέον, θα μπορούσε να υπάρχει στις ρυθμίσεις κειμένου η 

δυνατότητα να ορίζεται ο αριθμός των λέξεων ανά σειρά κειμένου που θέλει ο ειδικός να 

διαβάζει ο μαθητής του, αφού έρευνες (Schneps et al., 2013) έδειξαν ότι οι λίγες λέξεις ανά 

σειρά κειμένου διευκολύνουν την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση αυτού. Ως προς τη 

διαδικασία της αξιολόγησης  προτείνεται σε μία μελλοντική έκδοση του «Εύγλωττον», το 

σύστημα να αξιολογεί την ανάγνωση του μαθητή σε  μικρά κείμενα γιατί πολλές φορές δεν 

αναδεικνύονται οι δυσκολίες ανάγνωσης (ειδικά σε μαθητές των μεγάλων τάξεων) κατά την 

αποκωδικοποίηση μιας μονάχα πρότασης. 

Η Τεχνολογία σίγουρα δε δίνει τη λύση σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αλλά υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για τη χρήση τους 

στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Όταν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν το μέσο 

(υπολογιστής) να στηριχθούν στις δυνατότητές τους  και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες 

τους στην ανάγνωση και στη γραφή, αυξάνονται τα κίνητρα, τα ποσοστά της μαθησιακής 

κυριαρχίας είναι μεγαλύτερα και η επίδοση συνεπώς καλύτερη (Martin, 1998). Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αλλά και κάθε άλλος ειδικός που ασχολείται με την 

αποκατάσταση της Δυσλεξίας είναι καλό να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στα 

προγράμματα τους  γιατί μέσω αυτών οι μαθητές τους μπορούν να γίνουν πιο ανεξάρτητοι 

και αυτό είναι το κυριότερο. 
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Όπως υποστηρίζει και ο Lundberg, I., (1995) στα τελικά του συμπεράσματα σχετικά με τη 

χρήση των υπολογιστών στην αποκατάσταση των αναγνωστικών δυσκολιών, τα εμπόδια που 

παρουσιάζονται στην προσπάθεια για μία καλύτερη ανάγνωση σχετίζονται περισσότερο με 

έλλειψη κινήτρων παρά με γνωστικής φύσης  αίτια. Η έρευνα όμως μέχρι τώρα και η 

εκπαιδευτική πράξη έχει δώσει μεγάλη έμφαση στο γνωστικό μέρος, παραλείποντας την 

καλλιέργεια κινήτρων για τη βελτίωση της ανάγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα λογισμικά 

πρέπει να είναι ελκυστικά στο μαθητή για να τα χρησιμοποιήσει και ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να τα εντάσσει με τέτοιο τρόπο στη διδασκαλία του ώστε να δημιουργεί κίνητρα 

μάθησης. Αυτό το πλεονέκτημα το δίνουν οι υπολογιστές. Από μόνοι τους αποτελούν 

κίνητρο για τους μαθητές. 
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Σχήμα 1. Η αρχική σελίδα του συστήματος 

 

Σχήμα 2. Εν μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της κατηγορίας λέξεων με θ και δ που 

δημιουργούν οπτική σύγχυση. 
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Μαθητής    Δ΄ δημοτικού ασκείται στην ανάγνωση κειμένου που του εμφάνισε το σύστημα 

αυτόματα, αφού πρώτα ο ειδικός εκπαιδευτικός  επέλεξε από την αρχική σελίδα την 

κατηγορία «λέξεις με θ/δ» (σχήμα 3.) 

 

 

Σχήμα 3.  Εξάσκηση κειμένου της κατηγορίας: λάθη σε λέξεις με θ ή δ  
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Το κείμενο μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την επιθυμητή γραμματοσειρά, το μέγεθός της, 

το χρώμα των γραμμάτων, το χρώμα του γεμίσματος του πλαισίου (σχήμα 4.) 

 

 

Σχήμα 8.  Αλλαγές στην εμφάνιση του κειμένου 

 

 

Σχήμα 9.  Εμφάνιση σελίδας καθηγητή σε μία συγκεκριμένη ηχογράφηση 
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Σχήμα 10.  Ένα παράδειγμα νοητικού χάρτη 


